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Favor entregar o informativo ao Delegado Sindical para que ele dê ampla divulgação do mesmo 
 
 

 
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA PROMOÇÃO DE 

2015 SERÁ RETOMADO 
 
O SINDIJUDICIÁRIO/ES protocolou nesta segunda-feira, dia 20/08, pedido 
de seguimento para cumprimento do acórdão no Mandado de Segurança da 
Promoção de 2015, tendo em vista a desistência do Recurso Especial e o 
Agravo no Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado. 
 
Na última sexta-feira, o Sindicato protocolou Agravo Interno em face da 
decisão do Des. Vice-Presidente que indeferiu o pedido de processamento do 
cumprimento da sentença com base na inexistência do trânsito em julgado, 
mas o recurso deve ser julgado prejudicado em razão desse fato novo. 
 
O pedido de desistência dos recursos partiu de uma negociação do 
SINDIJUDICIÁRIO/ES e a administração do TJES, especialmente diante da 
existência de margem para dar seguimento ao efetivo cumprimento dos 
direitos dos servidores que participaram da Promoção de 2015. 
 

SINDICATO DISPONIBILIZARÁ DEFESA PELA 
INCORPORAÇÃO DO RISCO DE VIDA PARA 

ASSISTENTES SOCIAIS, PSICÓLOGOS E ANALISTAS 
EXECUÇÃO PENAL – VEPEMA  

 
O Sindicato disponibilizará a defesa administrativa pela incorporação do  
Risco de Vida para Assistentes Sociais, Psicólogos, Analistas Execução 
Penal no dia de hoje, 20/08. 
 
O formulário será encaminhado para o e-mail dos sindicalizados. Por isso o 
Sindicato pede aos seus filiados que entrem em contato com a funcionária 
Vanésia na Política Sindical para o fornecimento de seus e-mails. 
 
O formulário que será enviado se refere à defesa dos servidores ativos. A 
assessoria jurídica do Sindicato congregou toda a defesa dos servidores em 
atividade num único formulário, não havendo diferenciações nesse primeiro 
momento para os servidores que ingressaram antes ou depois da  
EC n.º 41/2003. 
 



Os servidores inativos e os que estão afastados aguardando aposentadoria 
deverão aguardar a notificação do IPAJM. O Sindicato também disponibilizará 
formulários para esses casos. 
 
As defesas serão protocoladas na próxima sexta-feira em ato político a ser 
realizado pela categoria. O Sindicato está providenciando o Edital e a 
liberação para os servidores participarem da manifestação que consistirá no 
protocolo das defesas. Os servidores também protocolarão na ALES proposta 
de emenda de Indicação ao Senhor Governador direcionadas a todos os 
deputados estaduais para reinclusão de artigo que determina a incorporação 
do Risco de Vida para todos os servidores capixabas, como era antes da 
revogação do artigo 200 da LC n.º 46/1994. 
 
Hoje, do ponto de vista da Constituição Estadual, uma lei que verse sobre 
essa matéria deve ser de iniciativa do Governador e, por isso mesmo, quer 
convocar os deputados a assumirem essa bandeira e travarem juntamente 
com os servidores públicos capixabas essa luta. A proposta de emenda de 
Indicação ao Senhor Governador está previsto no Regimento Interno da 
ALES. 
 
Como discutido na AGE do último dia 16/08, o Sindicato defende que a 
decisão de competência do órgão previdenciário é equivocada e que a 
Gratificação de Risco de Vida deve sim, incorporar os proventos de 
aposentadoria. 
 
A união da categoria nesse momento é imprescindível para a manutenção 
dos direitos ameaçados. 

 
 

SINDICATO SOLICITA PARTICIPAÇÃO NO 
ORÇAMENTO DE 2019  

 
O Sindicato protocolou junto à presidência do TJES, pedido de participação 
da Entidade Sindical, por meio de 01 (um) representante, nas reuniões de 
elaboração e planejamento do Orçamento de 2019, nos termos do artigo 2.º, 
§ 4.º da Resolução n.º 70/2009 do CNJ, independentemente da formação do 
Comitê Gestor Regional. 
 
Tal pedido se justificou em razão da preocupação da Entidade e da categoria 
com os inúmeros direitos postergados e a busca de soluções para a inclusão 
de valores para pagamento de tais direitos. 
 
 
A DIRETORIA 

 
 

Nenhum direito a menos! 

 


